TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry ja Gerontologia-lehti
Osoite

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

pj@gerontologia.fi, sihteeri@gerontologia.fi
2
Yhteyshenk
ilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Veera Koskinen
Osoite

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry / Veera Koskinen
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

veera.k.koskinen@jyu.fi
3
Rekisterin
nimi

Tilaajarekisteri

4
Henkilötieto
jen
käsittelyn
tarkoitus

Tilaajarekisteri on olemassa Gerontologia-lehden tilaajien asiakassuhteen ylläpitämiseksi (mm.
laskutus, lehtien lähetys ja yhteydenpito). Laskujen lähettämisen osalta tilaajatietojen käsittely on
ulkoistettu Isolta Oy:lle (y-tunnus: 1854047-8). Rekisteröity asiakas hyväksyy tämän lehtitilauksen
yhteydessä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan ilmoittamat yhteys- ja laskutustiedot lehden toimitusta ja laskutusta
varten.
Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilön yksilöintitiedot:
- etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- postinumero ja postitoimipaikka
Yhteisöjen ja organisaatioiden osalta, rekisterissä näkyvät seuraavat yksilöintitiedot:
- yhteisön/ organisaation nimi
- postiosoite
- postinumero ja postitoimipaikka
- mahdollisen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite
Yhteisöjen/ organisaatioiden osalta myös laskutusosoite/ sähköinen laskutusosoite on kirjattu
rekisteriin. Tilaajatiedot poistetaan reksiteristä lehtitilauksen peruutuksen yhteydessä.

6
Säännönmu
kaiset tietolähteet

Asiakkaat ilmoittavat kohdassa 5 kuvatut yksilöintitiedot lehden tilaamisen yhteydessä. Lehti
tilataan Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n verkkosivuilta löytyvällä tilauslomakkeella tai
lähettämällä sähköpostia yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka siirtää tiedot tilaajarekisteriin.
Taloudenhoitajalla on käytössään työnantajan asianmukaisesti suojaama sähköpostiyhteys.
Tilausta tehdessään asiakas hyväksyy tietojensa käsittelyn sähköpostitse.
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7
Tilaajan nimi ja postiosoite lähetetään neljä (4) kertaa vuodessa Gerontologia-lehden
Tietojen
toimitussihteerille asianmukaisesti suojattuna. Toimitussihteeri välittää tiedot asianmukaisesti
säänsuojattuna painotaloon lehden perille toimittamista varten. Muilta osin tietoja ei luovuteta eteenpäin.
nönmukaise
t
luovutukset

8
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Yhdistyksellä ei ole manuaalista aineistoa, jossa käsiteltäisiin tilaajien tietoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tilaajarekisteriä säilytetään Excel-tiedostossa, asianmukaisesti salasanalla suojatulla verkkolevyllä.
Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen taloudenhoitajalla.

10
Tarkastusoikeus

Jokainen voi halutessaan ottaa sähköpostitse yhteyttä yhdistyksen taloudenhoitajaan omien
tietojensa tarkastamiseksi.

11
Oikeus
vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä
yhdistyksen taloudenhoitajaan.

12
Kasvun- ja vanhenemisen tutkijat ry voi tehdä muutoksia tähän selosteeseen ja siihen liittyviin
Muut
tietoihin.
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

